
Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN Nr. OMEI604/2018
din 18.12.2018

cu privire la aprobarea listelor de verificare

pentru domeniile de control ale Agenției Navale

a Republicii Moldova

Publicat : 01.02.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 30-37 art. 226 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 51 alin. (2) din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat
asupra  activității  de  întreprinzător  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2012,  nr.
181-184, art. 595) și al punctului 39 din Regulile privind elaborarea, aprobarea și utilizarea
listelor  de  verificare  aplicate  în  cadrul  controlului  de  stat  asupra  activității  de
întreprinzător, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 25.04.2018 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 421),

ORDON:

1. Se aprobă listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale
Agenției Navale:

Nr.
crt..

Domeniul/denumirea listei Numărul
listei
(unic)

Numărul
anexei
la ordin

1. Transport maritim

1. Lista de verificare a navei de transport
maritim

1. 1.

1. Operatori de nave de transport
maritim

1. Lista de verificare a operatorului navei de
transport maritim la sediul operațional al
acestuia

1. 1.

1. Operațiuni portuare

1. Lista de verificare privind siguranța și
securitatea operațiunilor în zona portuară

1. 1.

1. Protecția consumatorului în
domeniul transportului naval



1. Lista de verificare în domeniul protecției
consumatorului la sediul operațional al
operatorului de transport naval

1. 1.

1. Siguranța ocupațională în domeniul
transportului naval

1. Lista de verificare pe domeniul siguranței
ocupaționale la sediul sau locul
desfășurării activității de transport naval

1. 1.

2. Agenția Navală va transmite listele de verificare aprobate tuturor subiecților
supuși controlului.

3. Agenția Navală va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Agenției.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina secretarului de
stat, domnul Serghei Bucataru.
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Nr. 604. Chişinău, 18 decembrie 2018.
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http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo30-37md/anexa%20nr_1_604.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo30-37md/anexa2_604.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo30-37md/anexa3_604.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo30-37md/anexa4_604.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo30-37md/anexa5_604.docx

